Datum: 2016-07-27
Start: 14:15
Hemma: Olika
Utflyktsmål: Falun Cruising
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madeleine
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Atso dit - Mariana hem
Dodge Custom Royal 1957
Mariana dit - Atso hem
Gunnar
Chevrolet Corvette 1993
"Mr Ford"
Chrysler Windsor 1941
Affe o Ing-Marie
Väder: Fem av fem - kanonväder. Fantastisk kväll igen i Falun.
Info: Fem medlemmar och tre stöd. Åkte till Affe o Ing-Marie först för lite fika innan det bar in till Falun och Cruisingensjukt mycket bilar igen. Pontiacen blev invinkad på torget så att vi kunde bli intervjuade, så det var kul att en klubb-bil
valdes ut för detta. Vi åkte rundan och sen parkerade vi för att kolla in bilar och burning. Satt vid St-1 rondellen. Sen
intog några av oss hamburgare från Sibyllan-gick sjukt snabbt få maten-helt fantastisk logistik. Typ 23.30 var vi klara
och Jonas o Åsa drog till Heby för uppladdning inför Rättvik. Atso,Mariana,Rolf o Madde åkte till Affe o Ing-Marie för
vickning (god korv med bröd) och lite natta-dryck för att sen sova över. Gunnar såg vi inte till under kvällen, åkte in till
Falun tidigare än oss-telefon ringde inte så då gick nog allt väl. Hemfärden till Hällefors nästa dag gick fint-vi drog en
pizza på Viking när vi var framme. Vi mötte massor med bilar på väg upp till Rättvik. /Rolf

Bild1: Framme vid Affe o Ing-Marie. Madde,Mariana,Åsa,Gunnar.Affes senaste bil syns-Plymouth Volare 1977=Ing-Maries bil.
Bild2: Fika på trädäcket-Atso,Ing-Marie,Jonas,Åsa,Gunnar o Madde. Drycken här var kaffe.
Bild3: Madde,Ing-Marie och "Mr Ford" kollade in bilar vid St-1 rondellen. Drycken här var cider.
Bild4: Atso,Mariana och Jonas. Drycken här ser ut att vara pilsner och Loka.
Bild5: Raggarbrudar. Åsa och Madde.
Bild6: Burning vid det traditionella stället i stan-lite uppför lutar det. Otroligt med folk som kollar. Såg inte till en polis!

